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DETAILNÍ PROGRAM PO JEDNOTLIVÝCH DNECH:
1. Den: odjezd autobusem z LIŠOVA, nástupní místo popř. další nástupní místa si stanoví
zadavatel, průjezd ČR, Německem, Belgií do Francie. Noční přejezd
2. Den: Brzy ráno cesta trajektem z Calais do Doveru přes kanál La Manche, dále do
centrálního Londýna na celodenní panoramatickou prohlídku památek: Cleopatra’s
Needle, Westminster Palace, Big Ben, London Eye – projížďka na obřím kole ( 135m
vysoké ruské kolo, jehož jedna otočka trvá cca 35 min a odkud je nádherný výhled na celý
Londýn), dále Westminster Abbey (místo korunovací a odpočinku britských předsedy.
Odpoledne trasa pokračuje přes vládní čtvrť White Hall kolem Downing Street (oficiální
rezidence britského ministerského předsedy), přes Horse Guard Parade k Trafalgar
Square s pomníkem admirála Nelsona a National Gallery (obrazy např. od Vincenta van
Gogha). Dále k Piccadily Circus, Soho, Čínská Čtvrť, Regents Street, Oxford Street k
Hyde Park – Speaker‘s Corner, procházka po nejrušnější obchodní třídě Londýna Oxford
Street, nákupy atd., ubytování v rodinách v Londýně. Večeře v rodinách, nocleh.
3. Den: dopolední kurzy angličtiny
odpoledne návštěva odpoledne plavba lodí po Temži k Greenwich – zástávka u
zrekonstruovaného slavného klipperu Cutty Sark, procházka královským parkem kolem
National Maritime Museum a Royal Observatory, zhlédnutí nultého poledníku. Royal
Observatory (bývalá královská observatoř, nyní výstava navigačních a astronomických
přístrojů, na dvoře observaroře je vyznačen nultý poledník), návrat do rodin. Plná penze,
oběd formou balíčku. Nocleh.
4. Den: dopolední kurzy angličtiny
odpoledne – návštěva Tower of London (bývalé královské sídlo, posléze vězení a
poraviště, dnes výstava královských klenotů a historických zbraní). Dále přes symbol
Londýna – zvedací most Tower Bridge k bitevnímu křižníku z II světové války HMS
Belfast, , prohlídka jižního břehu Temže, po cestě uvidíme Golden Hind – loď sira
Francisca Drakea, procházka k Globe Theatre a Tate Modern, přes Millennium Bridge
k St. Paul’s Cathedral, nákupy atd, – návrat do rodin. Plná penze, oběd formou balíčku.
Nocleh.
5. Den: dopolední kurzy angličtiny
odpoledne návštěva filmových ateliérů Warner Bros Studios, prohlídka jedinečné
expozice o natáčení filmů o Harry Potterovi ), nákupy atd, - návrat do rodin.
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6. Den: dopoledne návštěva Natural History Museum nebo Victoria and Albert
Museum nebo Science Museum a Indian Ocean Tsunami Memorial připomínající
obrovskou přílivovou vlnu z roku 2004, potom možnost návštěvy nejluxusnějšího a
nejznámnějšího obchodního domu Harrods, dále přes Green Park k Buckingham Palace
– (oficiální sídlo britského panovníka), odpoledne – dle přání školy například
pokračování prohlídky přes Leicester Square na Covent Garden popř. osobní volno,
nákupy atd, ve večerních hodinách odjezd směr Dover, noční trajekt /Eurotunel do
Calais. Noční průjezd Francií.
7. Den: Noční průjezd Francií, Belgií, Německem, dopoledne průjezd Německem a návrat
do ČR, odpoledne průjezd ČR a příjezd ke škole do Lišova v odpoledních hodinách.
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